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Belg onderschat nog te vaak kans op longontsteking
door pneumokokken
Op Wereld Longontsteking Dag (12 november) maakte Pﬁzer cijfers bekend van een bevraging naar de
kennis en a@tude van de Belg over een longontsteking door pneumokokken en de vaccinaCe ertegen.
Ondanks het feit dat 50-plussers erkennen dat het om een gevaarlijke ziekte gaat, ligt de vaccinaCegraad
laag. ‘Dit overkomt een ander, maar mij niet’, luidt het. Hoog Cjd om de bevolking hierrond te sensibiliseren, vindt ook VAN. Het sluit dan ook perfect aan bij onze sensibilisaCecampagne.

Een longontsteking tre- een groot aantal mensen. In Europa
sterven jaarlijks zo’n 120.000 mensen aan de ziekte. Een longontsteking kan leiden tot een ziekenhuisopname en gezondheidsgerelateerde langetermijncomplica?es, zoals gehoorverlies of een
algemene verzwakking bij ouderen.
De pneumokok is de meest voorkomende oorzaak van een longontsteking. De kans op een longontsteking door pneumokokken
neemt toe met de lee-ijd, omdat het immuunsysteem verzwakt.
Vij-igplussers die lijden aan een hart-, long- of leverziekte, 50plussers die roken en alle 65-plussers zijn risicopersonen voor een
longontsteking door pneumokokken. Voor hen wordt vaccina?e
aanbevolen door de Belgische Hoge Gezondheidsraad.
Uit dezelfde bevraging blijkt dat een longontsteking door pneumokokken rela?ef bekend is onder de doelgroep: 61% van de
respondenten kent de ziekte. Het is echter minder bekend dat er een vaccina?e tegen pneumokokken bestaat. Dat beaamt ook
Marc Van Ranst, griepcommissaris en viroloog aan het UZ Leuven: ‘Met het griepvaccin is men vertrouwd. Dat er ook een vaccin op de markt is tegen pneumokokken – die een speciﬁek en voor ouderen gevaarlijk type longontsteking kunnen veroorzaken – daar zijn mensen zich veel minder van bewust’. In totaal blijkt slechts 8% van de respondenten gevaccineerd; 4% is het van plan. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Ins?tuut Volksgezondheid uit 2013.
De algemene teneur: men bese- wel dat het om een gevaarlijke ziekte gaat, maar men gelooniet dat men zelf risico loopt. ‘Dit overkomt een ander, mij niet’, luidt het. VAN wil het volk sensibiliseren om zich te informeren over de ziekte en zich zo nodig te laten vaccineren. De huisapotheker is immers een zeer laagdrempelige zorgverlener en bevindt zich in een uitstekende posi?e
om kwetsbare personen te mo?veren zich te laten vaccineren en informa?e te verspreiden over
longontsteking veroorzaakt door pneumokokken en over het vaccin dat daarvoor voorhanden is.

Ook nu nog kan u inze,en op vaccina0e. Voor het pneumokokkenverhaal kan u speciﬁek de achterkant van de scheurfolder
gebruiken die massaal verspreid werd onder alle apotheken. U kan deze folders nog steeds bijbestellen via uw lokale
beroepsvereniging.
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